
De band vereist een app om verbinding te maken met
uw mobiele telefoon. Lees voor het downloaden van
de app de voorwaarden van het hardwareplatform
voor uw mobiele systeem. Scan de QR-code om de
app te downloaden.

DOWNLOAD DE "WEARHEALTH" APP

Wanneer u uw horloge voor de eerste keer gebruikt,
moet u het opladen om het te activeren.

ACTIVEER UW KLOK

KOPPEL APPARATEN
Klik op de knop "bluetooth" om uw horloge met uw
mobiele telefoon te verbinden.

Functietoets - één klik - gereedschapfunctie / lang
indrukken - activering, modelverandering. Nadat u uw
mobiele telefoon met succes hebt gekoppeld, worden
uw verkeer en slaap synchroon geregistreerd en
geanalyseerd.

BEGIN VAN GEBRUIK

U moet uw horloge opladen voordat u het voor de
eerste keer gebruikt. Na het opladen zal het horloge
automatisch starten.
ON knop - lang indrukken om te starten
UIT-knop - lang indrukken om het horloge uit te zetten.

EERSTE GEBRUIK

Zodra de Hex Watch is aangesloten, vindt u "Manage
Band" op de Me interface in de app op uw telefoon. De
eerste keer dat uw Android-telefoon "Manage Band"
oproept, moet u een melding zien wanneer het wordt
geopend. Als u op OK klikt, zou u een pop-up pagina
moeten zien met een activeringsmelding. Wanneer het
IOS voor de eerste keer verbinding maakt met de band,
moet u automatisch gevraagd worden om de koppeling te
activeren, anders kan de band geen meldingen
ontvangen.

INSTELLINGEN VOOR MELDINGEN

Als je je hand opsteekt, licht het scherm op, en als je je
hand weer laat zakken, dooft het.

G-SENSOR

Op het horlogescherm ziet u meldingen van Facebook,
Skype, Whatsapp, WeChat, QQ en sms-berichten. Na
het lezen van een bericht kunt u gedurende 3
seconden drukken om naar het hoofdmenu te gaan.

AANKONDIGINGEN

Als u de meetfuncties voor het eerst gebruikt, moet u ze
kalibreren. Klik op de knop "Kalibreren" in de app en
meet vervolgens de druk op de manometer. Daarna
moet u de gemeten waarde in de app invoeren.

KALIBRATIE VAN DE METING

FUNCTIE
Hartslag
Bloeddruk
Stopwatch

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

2. Opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs als het een
waterdicht horloge is):
Wees voorzichtig met de volgende methodes omdat ze de
waterbestendigheid beïnvloeden.
-Draag het horloge niet onder de douche.

1. Batterij bijna leeg: Als de batterij bijna leeg is, moet u het
apparaat onmiddellijk opladen om de levensduur van de
batterij te beschermen.
2. Opladen.
3. Omgevingstemperatuur boven 50°C tijdens het opladen kan
leiden tot oververhitting, vervorming en verbranding van het
toestel.
4. Niet onder water zwemmen, duiken of apparatuur
bedienen.
5. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en mag niet
door de gebruiker worden gedemonteerd.
6. Vermijd contact met ogen en huid in geval van breuk of
lekken van de batterij.

1.Veiligheid:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek om het
horloge en het bandje schoon te houden (gebruik schoon
water of zeewater).
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht bij uw
huid zit.
- de huidtemperatuur op je pols is te laag door het weer, wat je
hartslagcontrole beïnvloedt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

-Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of
andere omgeving met een hoge temperatuur of
vochtigheidsgraad.
-Draag het horloge niet terwijl u uw handen of gezicht wast of
terwijl u werkzaamheden uitvoert waarbij zeep of
detergenten worden gebruikt.
-Na onderdompeling in zee, moet het horloge worden
ontdaan van zout en vuil.

Garantieservice:
1. Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product
geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken
op gratis garantieservice gedurende 24 maanden vanaf de
datum van aankoop.
2. Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de
garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of
ondergedompeld in water.

GARANTIE

Lees voor gebruik aandachtig de volledige
gebruiksaanwijzing. Wij raden u aan alleen de originele
batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij het
toestel zijn geleverd. De fabrikant of de distributeur is
niet verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires
van derden. (De functies die in deze handleiding
worden genoemd, kunnen enigszins afwijken
afhankelijk van het model, aangezien de handleiding
een algemene beschrijving van de Smartwatch is en
sommige modellen kunnen afwijken van de standaard).
U moet het apparaat minstens 2 uur opladen voordat u
het voor het eerst gebruikt. U moet de App downloaden
en installeren en alle toestemmingen accepteren
voordat u het Apparaat gebruikt, anders zullen niet alle
functies beschikbaar zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

GEACHTE KLANT, HARTELIJK DANK VOOR UW
AANKOOP VAN ONZE 

PRODUCT!
Sport mode
Wekker
Nieuws
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Gebruiksaanwijzing
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